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 ))بــضن اهلل الرمحي الرحيــــــــن((

 جَعَيْنَاهُ ثٌَُّ{ 21} طِنيٍ ٍِِّ سُيَاىَحٍ ٍِِ اىْإِّسَاَُ خَيَقْنَا ًَىَقَذْ}

 فَخَيَقْنَا عَيَقَحً اىنُّطْفَحَ خَيَقْنَا ثٌَُّ{ 21} ٍَّنِنيٍ قَرَارٍ فًِ ُّطْفَحً

 ثٌَُّ ىَحًَْا اىْعِظَاًَ فَنَسٌََّْا عِظَاًٍا اىَُْضْغَحَ فَخَيَقْنَا ٍُضْغَحً اىْعَيَقَحَ

 {{21} اىْخَاىِقِنيَ أَحْسَُِ اىيَّوُ فَتَثَارَكَ آخَرَ خَيْقًا أَّشَأَّْاهُ

 

 ))صدق اهلل العظين ((
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 االىذاء

احلٍاج، ًٌثقى ٍِ ٌُسٍطر عيى أرىاّنا يف مو ٍسيل ّسري يف درًب 

 ّسينو

 صاحة اىٌجو اىطٍة، ًاألفعاه احلسنح. فيٌ ٌثخو عيًَّ طٍيح حٍاتو

 )ًاىذي اىعسٌس(.

 إىل ٍِ أُفضِّييا عيى ّفسً، ًىٌَِ ال؛ فيقذ ضحَّت ٍِ أجيً

 ًمل تذَّخر جُيذًا يف سثٍو إسعادي عيى اىذًَّاً

 )أًٍُِّ احلثثٍح(.

 رب اىناش إىل ّفسً.إىل أق

 زًجً املخيص

إىل اخٌتً ًاخٌاتً ًأصذقائً، ًمجٍع ٍِ ًقفٌا جبٌاري ًساعذًًّ تنو 

 ٍا ميينٌُ، ًيف أصعذج مثريج

 إىل مجٍع ٍِ تيقٍَّتُ ٍنيٌ اىنصح ًاىذعٌ

 أىذٌنٌ خالصح جُيذي اىعيًَ





 ت
 

 

 انشكس ًانعسفاٌ

ٌنسب انفضم يف انبداٌة ، انشكس ًاحلًد هلل ، جم يف عاله ، فإنٍو 

ىرا انعًم . ًبعد احلًد  -ًانكًال ٌبقى اهلل ًحده  -كهو يف إكًال 

 هلل

( أ. د. امياٌ جهٍم ابساىٍى  أتٌجو إىل أستاذي اندكتٌز )فإَين 

بانشكس ًانتقدٌس انري نٍ تفٍو أي كهًات  –ًاملشسف عهى حبثً  

 حقو ، فهٌال يثابستو ًدعًو املستًس يا مت ىرا انعًم .

انشكس يٌصٌل نكم أساترتً انرٌٍ تتهًرت عهى أٌدٌيى يف ًبعدىا ف

 كم يساحم دزاسيت حتى أتشسف بٌقٌيف أياو حضساتكى انٌٍو .
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 انًقذية

اىؾَددددو ل ٗاىودددد٦ح ٗاىسدددد٦ً ليددددٚ ر دددد٘ه ه  دددديٚ ه ليٞددددٔ ٗليددددٚ  ىددددٔ         

 ٗ يٌ، أٍب ثعو: 

نَدددٔ ٗأؽنبٍدددٔ        إُل ا٣ ددد٦ً فٝدددِ اىفطدددرح، فقدددو ؽدددش ليدددٚ اىدددهٗاط، ٗثدددٞإِل ؽ  فددد 

ٗ فاثدددٔ، ٗرفدددت فدددٜ اىسرٝدددخ ٗاىْسدددو، ٗادددو ٝسدددنه ثعددد  اىْدددب  لدددِ ؽندددٌ رْظدددٌٞ 

ٌ اىشددددرلٜ ثعددددو ثٞددددبُ ٍعْددددبٓ اىؾَددددو أٗ رؾوٝددددوٓ، ٗفددددٜ ٕددددسا اىَقددددبه  ددددنّقو اىؾندددد

 ٗأ جبثٔ

ٍددددِ ّ عددددٌ ه رعددددبىٚ ليددددٚ لجددددبفٓ ّعَددددخ ا٣ّغددددبة، ٗاددددو عددددبءد مضٞددددر ٍددددِ         

ادددبه ه رعدددبىٚ:   ٝ دددب ، اٟٝدددبد اىقر ّٞدددخ ٗا١ؽبفٝدددش اىْج٘ٝدددخ فدددٜ ثٞدددبُ إَٔٞدددخ اىْسدددو

  ٗ دددو ح   اؽ   ٗ ِِ ّ ِفددد    ددد  ٍ  ٌِ ي ق ُنددد    ٛ ٌُ اىإلدددس  ثإلُنددد دددب اىْإلدددبُ  ارإلقُددد٘ا ر   ٖ ُّ ث دددشإل أٝ   ٗ دددب   ٖ ع  ِٗ دددب ه   ٖ ِْ  ٍ ي دددم     

ّ س بءا ﴾   ٗ ا  را ب٥ا م ضٞ  ع  ب ر   َ ُٖ ِْ  ٍ(
1
). 

 ٔأيا أًْية ْذِ انذراسة فتكًٍ في انُقاط انتانية :

مّٖ٘دددب رزعيدددم ثَرؽيدددخ ٍَٖدددخ عدددواا ٍدددِ ؽٞدددبح ا٣ّسدددبُ ، ؽٞدددش ٝـزدددـٌ فدددـٜ ٕدددـسٓ  -1 

اىَرؽيدددددخ ٗخدددددا اىصبرطدددددخ اىزفودددددٞيٞخ ىؾٞدددددبح ا٣ّسدددددبُ ، ٗ ىدددددل ثزؾوٝدددددو عَٞدددددا 

ا ىيغِْٞ .  اىوـفبد اىغسوٝخ ، ٗاىشنيٞخ ، ٗاىسي٘مٞخ أٝضب

، مّٖ٘دددب فرا دددخ رفودددٞيٞخ ىغَٞدددا ا١ؽندددبً اىَزعيقدددخ ثبىؾَدددو ، ٍدددا ثٞدددبُ ؽق٘ادددٔ  -2

ا ، ٍؤٝوح ثنفىخ ٗؽقبئم ليَٞخ .   ٍِ ٗعٖخ ّظر شرلٞخ ٗابّّ٘ٞخ أٝضب

ردددهفاف إَٔٞدددخ ٍضدددو ٕدددسٓ اىورا دددبد فدددٜ لودددرّب اىؾدددبىٜ ، ثسدددجت ا٥ّزٖبمدددـبد  -3

ا فُٗ  اىصطٞدددرح اىزدددٜ رَدددبر  ثؾدددم ٦ٍٝدددِٞ ا١عْدددخ ، اىدددسِٝ ٝدددزٌ  عٖبخدددٌٖ  دددْ٘ٝب

ٗؽرٍبرٖدددب أفّدددٚ ٍجدددرر ، ٗ أ دددجؾذ ؽٞدددبح ٦ٍٝدددِٞ أ دددرٙ مضٞدددرح ثغَٞدددا ؽق٘اٖدددب 

 ٍعرخخ ىيهٗاه ٗا٥ّزٖبك رؾذ ٍسَٞبد لوح. 

فجددددوه أُ ٝعزجددددر اىغْددددِٞ  ددددبؽت ؽددددم ٗؽرٍددددخ ، أ ددددجؼ ٍؾدددد٦ا ىيؾددددـم فُٗ أٝددددـخ 

ىددد٢ً أُ رزودددرن فدددٜ عْْٖٞدددـب مٞدددـ   ؽرٍدددخ ، ؽٞدددش رجدددٞؼ ثعددد  اىقددد٘اِّٞ اىؾوٝضدددخ

                                                           
1
 1:النساء
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رشدددبء .  ددد٘اء مدددبُ ٕدددسا اىزودددرن ثقزيدددٔ ٗ عٖبخدددٔ . أٗ ثبىزدددو و ىزغٞٞدددر  دددفبرٔ ، 

 اىجوّٞخ ، ٗاىغسَٞخ ، ٗاى٘راصٞخ. ٗررمٞجزٔ

الزَددددود فددددٜ رن ددددٞو أٛ ؽنددددٌ ٍددددِ ا١ؽنددددبً  فقددددو ٔأيااااا يُٓدااااي فااااي انذراسااااة

اىشددرلٞخ اىدد٘ارفح فددٜ اىنزددبة ليددٚ أ دد٘ه أفىددخ ا١ؽنددبً ؽسددت اىزررٞددت فددٜ ادد٘ح 

اىؾغٞدددخ فدددسمرد اىقدددر ُ ، صدددٌ اىؾدددوٝش ، صدددٌ ا٣عَدددبي ، ٕٗندددسا ، صدددٌ اَدددذ ثجٞدددبُ 

 دددـ٦ه لدددر   راء اىفقٖدددبء ، ٗاعزٖدددبفارٌٖ ٕدددسٓ اىْوددد٘و ، ٗر٘خدددٞؾٖب ، ٍدددـِ 

فددددٜ رفسددددٞر ٗشددددرػ اىددددْق اىَدددددسم٘ر ، صددددـٌ اَددددـذ ثجٞددددبُ  راء ا١طجددددبء ٗإٔدددددو 

 ا٥ زوبو ؽ٘ه ا١ٍر  ُ مبُ ىٌٖ فٞٔ رأٛ . 

 ٗاىجؾش رنُ٘ ٍِ  طخ رنّ٘ذ ٍِ ص٦س ٍجبؽش ٗفٞعب ٍطبىت 

 ٍفًٖ٘ اىؾَو ٍٗورٔ ٍٗراؽئ  انًثحث االٔل :

 اىؾَو ٗؽنٌ رْظٌٞ اىْسو ٍ٘اّا:   انًثحث انثاَي

 : اعٖب  اىؾَو انًثحث انثانث

 ٗرز٘ط اىجؾش ثبٌٕ اىْزبئظ اىزٜ ر٘ يذ اىٖٞب 
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 انًثحث االٔل

 يفٕٓو انحًم ٔيذتّ ٔيزاحهّ

 ٔاصطالحا نغةانًطهة االٔل /يفٕٓو انحًم 

    انحًم في انهغةأال : 

اىدددجطِ ٍدددِ ا٥ٗ١ف فدددٜ عددبء فدددٜ ىسدددبُ اىعدددرة : ٗاىؾَدددو ، ثدددبىفزؼ : ٍدددب ٝؾَدددو فدددٜ 

) عَٞا اىؾٞ٘اُ ، ٗاىغَا ؽَبه ٗأؽَبه
1
  ) 

اىنددددو ٗؽَيدددذ اىَدددرأح ( ، 2) ﴾ ٗأ٥ٗد ا١ؽَدددبه أعيٖدددِ﴿ ٗفدددٜ اىزْهٝدددو اىعهٝدددـه 

ٗاىشدددغرح ٍدددِ ثدددبة خدددرة ايدددذ ٗا٘ىدددٔ رعدددبىٚ يف ّدددٔ ٝؾَدددو ٝدددً٘ اىقٞبٍدددخ ٗهرا  

يددددخإ   ا مبّددددذ ؽجيددددٚ )  رؾَددددو ؽَدددد٦ : ليقددددذ  ٍ ددددوإ ٗ ؽب  ٍ ، ٗٝقددددبه اٍددددرأح ؽب
3

 ، )

 .   ا١هٕرٛ : اٍرأح ؽبٍو ٗؽبٍيخ   ا مبّذ ؽجيٜ

ٗٝفٖددٌ ٍْددٔ أُ اىؾَددو فددٜ اىيغددخ : ٝطيددم ليددٚ ٍددب فددٜ اىددجطِ ٍددِ ا٥ٗ١ف  دد٘اء فددـٜ 

ا٣ّسبُ أٗ اىؾٞ٘اُ )
4
.) 

 

   في االصطالذ :ثاَيا : 

عبء فٜ ثوائا اىوْبئا : ) )  ُ اىَراف ٍِ اىؾَو : ٕ٘ اىؾَو ثبىجطِ ( )
5
  ) 

اىؾَو ثفزؼ اىؾبء : ٍب فٜ ثطِ اىؾجيـٚ ( ( ) ٗفٜ اىَجوي : ) )
6

  .) 

 

 

 

 

                                                           
ىجْدددبُ ، ط  -ا٣ٍدددبً اىع٦ٍدددخ عَدددبه اىدددوِٝ أثددد٘ اىفضدددو و ثدددِ ٍندددرً اثدددِ ٍْظدددـ٘ر فار اىنزدددت اىعيَٞدددخ  -ىسدددبُ اىعدددرة 1

 116ص/11جً  1992 -ٕـ  2003،  1
4سورةالطالق:اآلٌة2
ٕـ( ىَؾقم: ٝ٘   اىشٞخ 666هِٝ اىوِٝ أث٘ لجو ه و ثِ أثٜ ثنر ثِ لجو اىقبفر اىؾْفٜ اىراهٛ )د ٍصزبر اىوؾبػ 3

 ً 1999ٕـ / 1420 ٞوا ، اىطجعخ: اىصبٍسخ،  -اىوار اىَْ٘ عٞخ ىيْشر  ثٞرٗد  -و ،اىَنزجخ اىعورٝخ 
اىوؾبػ ربط اىيغخ ٗ ؾبػ اىعرثٞخ ، أثّ٘ور   َبلٞو ثِ ؽَبف  اىغٕ٘رٛ ، رؾقٞم : ف. ٍٞو ٝعق٘ة ، ٗف ، و طرٝفٜ 4

 1616ص4جً  1999ٕـ /  1220 1، فار اىنزت اىعيَٞخ ، ثٞرٗد ، ىجْبُ ، ط 
1ص4ج/1112الكاسانً،دارالكتـابالعربـًبٌـروتط-بدائعالصنائعفًترتٌبالشـرائع5
.211/ص6ج،1311ط-المكتباإلسالمًبٌروت-عبدهللابنمفلحالمبدع،إبراهٌمبندمحمبن6



4 
 

 

 انًطهة انثاَي

 يذتّ

ّٗقودددو ثٖدددب : اىفزدددرح اىهٍْٞدددخ اىزدددٜ َٝندددش فٖٞدددب اىؾَدددو فا دددو اىدددرؽٌ ٍدددا رؾوٝدددو : 

اىفزددرح اىهٍْٞددخ ىؾٞددبح اىؾَددو فا ددو اىددرؽٌ فددٜ اىعددبفح ٗاىغبىددت ٗفبىددت ٍددوح اىؾَددو  

فا ددو اىدددرؽٌ فٖددٜ ) رسدددعخ أشددٖر ( ث عَددبي إٔدددو اىعيددٌ ، ٗفىدددٞيٌٖ فددٜ  ىدددل  اىؾَددو

ا٣ دددزقراء ، عدددـبء فدددـٜ مشدددبن اىقْدددبي : ) ) ٗفبىجٖدددب أُ ٍدددوح اىؾَدددو رسدددعخ أشدددٖر   

١ُ فبىت اىْسبء مـسىل ٝؾَيِ ، ٕٗسا أٍر ٍعرٗن ثِٞ اىْب  ( ( )
1

. ) 

ردددٔ  دددبرط اىدددرؽٌ اٍدددب أادددو ٍدددوح اىؾَدددو  َٝندددِ ىيؾَدددو أُ ٝ٘ىدددو فٖٞدددب ٗ ٝسدددزقو ثؾٞب

فٖدددٜ )  دددزخ أشدددٖر ( ، ٕٗدددسا ث عَدددبي إٔدددو اىعيدددٌ أٝضدددب ، عدددبء فدددٜ شدددرػ فـزدددـؼ 

اىقوٝر ىيؾْفٞخ : )  ٗأائ  زخ أشٖر ٥ٗ  ٦ن ىيعيَبء فٞٔ  ( )
2

  .) 

ٗٗ ددْٞب ا٣ّسددبُ » ٍسددزْو ا٣عَددبي فددٜ  ىددل ٕدد٘ ّددبرظ اىغَددا ثددِٞ : ا٘ىددٔ رعددبىٚ : 

ب ٗؽَيددددـٔ ٗفوددددـبىٔ ص٦صددددـُ٘ ث٘اىوٝددددٔ  ؽسددددبّب ؽَيزددددٔ أٍددددٔ مرٕددددب ٗٗخددددعزٔ مرٕددددـ

« )شٖرا 
3

 . ) 

ٗٗ دددددْٞب ا٣ّسدددددبُ ث٘اىوٝدددددٔ ؽَيزددددٔ أٍدددددٔ ْٕٗدددددـب ليدددددـٚ ٕٗدددددِ » ٗا٘ىددددٔ رعدددددبىٚ : 

« )ٗفوبىٔ فٜ لبٍِٞ 
4
.) 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
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 انًطهة انثانث

 يزاحم ًَِٕ في انحًم ٔدالئهّ في انقزاٌ ٔانسُّ

 ددددبفد أفنددددبر ّٗظرٝددددبد مضٞددددرح ؽدددد٘ه مٞفٞددددخ  يددددم ا٣ّسددددبُ ٍٗراؽددددو َّدددد٘ٓ ، 

ٗمبّدددذ ٕدددسٓ اىْظرٝدددبد اادددرة  ىدددٚ اىزنْٖدددبد ٗاىزصددد٦ٞد ٍْٖدددب  ىدددٚ ؽقدددبئم ليَٞدددخ 

، فقددو الزقددو اىعيَددبء ٗىفزددرح أىفددٜ لددبً أُ اىغْددِٞ ٝزصيددم ٍددِ فً اىؾددٞ  ٗا ددزوى٘ا 

اىغْددددِٞ ٝجددددوأ  ىددددرأٌٖٝ ٕددددـسا ثبّقطددددبي فً اىؾددددٞ  فددددٜ أصْددددبء فزددددرح اىؾَددددو   ١ُ

ثدددبىزصيم ، صدددٌ  دددـبفد فندددرح أ دددرٙ طددد٘اه اىقدددرُ اىسدددبثا لشدددر ٍفبفٕدددب أُ اىغْدددِٞ 

ٝزصيدددم ٍدددِ ٍدددبء اىرعدددـو فقدددظ ، ٍٗدددب اىدددرؽٌ  ٥ ٗلدددبء َْٝددد٘ فٞدددٔ اىغْدددِٞ ، ٗادددو 

 ددد٘رٗا فدددٜ ٍصٞيدددـزٌٖ ٗعدددـ٘ف  ّسدددبُ ٍودددغر فا دددو ّددد٘اح مدددو ؽدددَِٞ ٍْددد٘ٛ ٍدددِ 

َْددد٘ ٗٝنجدددر فا دددو اىدددرؽٌ ؽٞدددبٍِ اىرعدددو ، ٗأُ ٕدددسا ا٣ّسدددـبُ اىَودددغر ٕددد٘ اىدددسٛ ٝ

، ٗثعددددو امزشددددبن اىجٞٞضددددخ الزقددددو اىعيَددددبء ٕددددسٓ اىَددددرح لندددد  ٍددددب الزقددددوٗٓ فددددٜ 

اىْظرٝددددخ اىسددددبثقخ ، ٗاددددبى٘ا : ثددددـنُ ٕددددـسا اىغْددددـِٞ اىَوددددغر ٍ٘عدددد٘ف فددددٜ ثٞٞضددددخ 

اىَدددرأح ٗٝقزودددر فٗر ٍْدددٜ اىرعدددو ليدددٚ رْجٞدددٔ اىجٞٞضدددخ ٗرْشدددٞطٖب ، ٗا دددزَر ٕدددسا 

ا٥لزقبف اىٚ ٍْزو  اىقرُ اىزب ا لشر)
1

. ) 

امزشدددبن اى٘ دددبئو اىعيَٞدددخ اىؾوٝضدددخ ، ٗثعدددو فزدددرح ط٘ٝيدددخ ٍدددِ اىزغدددبرة ، ٗا ٞدددر 

ٗا٥ زجدددبراد ، ٗاىْظرٝدددبد اىزبئٖدددخ رَندددِ اىعيَدددبء ٗفدددٜ ٍْزوددد  اىقدددرُ اىزب دددا 

لشددددر فقددددظ ٍددددِ اىز٘ ددددو  ىددددٚ أُ  يددددم ا٣ّسددددبُ ٝددددزٌ فددددٜ ٍراؽددددو ، ٗأُ  يددددم 

اىغِْٞ ٝزٌ فٜ أط٘ار )
2

  .) 

أٝدددوٛ اىجشدددرٝخ اجدددو أرثعدددخ لشدددر ارّدددب ٍدددِ  ٕٗدددسٓ اىؾقٞقدددخ ٗخدددعٖب اىقدددر ُ ثدددِٞ

ٝصيقندددٌ فدددٜ ثطدددُ٘ أٍٖدددبرنٌ  يقدددب ٍدددِ »  ددد٦ه لدددوح ّوددد٘و ٍْٖدددب ا٘ىدددٔ رعدددبىٚ : 

« )ثعو  يم ظيَبد ص٦س 
3

  . ) 

ٗا٘ىٔ : ٗاو  يقنٌ أط٘ارآ )
1

  . ) 

                                                           
1
احكامالحملفًالشرٌعةاالسالمٌة،دراسةفمهٌةممارنةمعلانوناالحوالالشخصٌة،د.خالددمحمصالح،دارالكتبالمانونٌة

43،ص2111مصر،
2
115،111ص،1ط،1421الدارالسعودٌةجدة،،د.دمحمعلًالبار-خلكاإلنسانبٌنالطبوالمرآن
3
6سورةالزمراٌه
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ٕٗددسا ليدددـٚ  ـدددـجٞو فدددٜ ا٣عَدددبه ، ٗأٍدددب رفب دددٞو ٕدددسٓ اىَراؽدددو فغدددبءد فدددٜ صْبٝدددب 

 خ ّو٘و أ رٙ ٍِ اىقر ُ ٗاىسْ

ٗىقددو  يقْددب ا٣ّسددبُ ٍددِ  دد٦ىخ ٍددِ طددِٞ : صددٌ ععيْددـبٓ » ففددٜ اىقددر ُ ا٘ىددٔ رعددبىٚ : 

ّطفددخ فددٜ اددرار ٍنددِٞ صددٌ  يقْددب اىْطفددخ ليقددخ فصيقْددب اىعيقددخ ٍضددغخ فصيقْددب اىَضددغخ 

لظبٍددددب فنسددددّ٘ب اىعظددددبً ىؾَددددب صددددٌ أّشددددـنربٓ  يقددددـب   ددددـر فزـجددددـبرك اىيددددـٔ أؽسددددـِ 

« )اىصبىقِٞ 
2

. ) 

 ( : ي  ُ أؽدددومٌ ٝغَدددا  يقدددٔ فدددٜ ثطدددِ أٍدددٔ أرثعدددِٞ ٍٝ٘دددب ٗفدددٜ اىؾدددوٝش ا٘ىدددٔ ) م

، صددٌ ٝنددُ٘ فددٜ  ىددل ليقددخ ٍضددو  ىددل ، صددٌ ٝنددُ٘ فددٜ  ىددل ٍضددغخ ٍضددو  ىددل ، صددـٌ 

ٝر دددـو اىَيدددل فٞدددْفخ فٞدددٔ اىدددرٗػ ، ٗٝدددؤٍر ثدددنرثا ميَدددبد : ثنزدددت رهادددٔ ، ٗأعيدددـٔ 

، ٗلَيـٔ ٗشقٜ أٗ  عٞو   )
3

  . ) 

ف فدددٜ اىْودددِٞ ٕدددٜ : اىزدددراة ٗاىطدددِٞ ، اىْطفدددـخ ، فبىَراؽدددو ؽسدددت اىزررٞدددت اىددد٘ار

اىْطفددددخ ا١ٍشددددبط ، اىعيقددددخ ، اىَضددددغخ ، اىعظددددبً ، مسددددبء اىعظددددبً ثددددـبىيؾٌ ،  يددددـم 

 «  ـر ، ٗرفب ٞو ٕسٓ اىَراؽو مبٟرٜ : 

أٗىددددٌ ٝددددر ا٣ّسددددبُ أّددددب  يقْددددبٓ ٍددددِ ّطفددددخ فدددد  ا ٕدددد٘ » اددددبه رعددددبىٚ :  انُطفااااة : -١

 وٌٞ ٍجِٞ ()
4
.) 

 ّدددب  يقْدددب ا٣ّسدددـبُ ٍدددـِ ّطفدددـخ أٍشدددـبط »  ج قاااال تعاااانى :طااإر انُطفاااة ا يشاااا-٢

« )ّجزيٞٔ 
5

. ) 

ٗاىْطفدددخ ا١ٍشدددبط ضاىج٘ٝضدددخ اىَصودددجخ ٥ ٝهٝدددو ٗهّٖدددب لدددِ عدددهء ٍدددِ اىَيٞدددُ٘ 

ٍدددِ اىغدددراً، ٗٝؾدددٞظ ثٖدددب اىَدددبء مَدددب ٝندددُ٘ اىَدددبء اىغدددهء ا١مجدددر ٍْٖدددب، ٍٗدددِ ْٕدددب 

اىقدددر ُ ٗاىؾدددوٝش لدددِ ٗادددو أ جرّدددب  مبّدددذ اىزسدددَٞخ اىقر ّٞدددخ ىيْطفدددخ ثبىَدددبء اىَٖدددِٞ،

                                                                                                                                                                      
1
 14ورةنوحاٌهس
2
14الى12سورةالمؤمنٌناٌه
3
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4
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ا : ادددبه رعدددبىٚ :  اىدددسٛ أؽسدددِ مدددو شدددٜء » ٕدددسٓ اىزودددفٞخ اجدددو أرثعدددخ لشدددر ارّدددب

«) يقٔ ٗثوأ  يم ا٣ّسبُ ٍِ طِٞ صٌ ععو ّسئ ٍِ  ٦ىخ ٍِ ٍبء ٍِٖٞ 
1
.) 

عبء فٜ رفسٞر اىطجرٛ : ) ) ٍِ  ٦ىخ ٍِ طِٞ : ابه :  ف٘ح اىَبء ( ()
2

  .) 

:  دددف٘ح اىَدددبء ٝعْدددٜ اىَْدددٜ ، ٗاىسددد٦ىخ  ٗفدددـٜ اىقرطجدددٜ : ) ) ٗاىسددد٦ىخ ليدددٚ ٕدددسا

: فعبىخ ٍـِ اىسو ٕٗ٘ ا زصراط اىشٜء ٍِ اىشٜء ( ( )
3

  . ) 

ٕٗدددد٘ ٗ دددد  ىيْطفددددخ ا١ٍشددددبط أٝضددددب، َٗٝزددددو ٕددددسا اىطدددد٘ر ٍددددِ اىيؾظددددخ ا١ٗىددددٚ 

ىيؾَددددو ٗؽزددددٚ اىٞددددً٘ اىسددددبف  أٗ اىسددددبثا ٍددددِ ثواٝزددددٔ )
4

( ٗلقددددت  ىددددل رْقسددددٌ 

و رزؾددد٘ه اىز٘ردددخ  ىدددٚ ٍدددب ٝسدددَٚ اىج٘ٝضدددخ ا١ٍشدددبط ٗفدددٜ اىٞدددً٘ اىصدددبٍ  ٍدددِ اىؾَددد

، ٕٗدددد٘ طدددد٘ر روددددجؼ فٞددددٔ اىْطفددددخ ا١ٍشددددبط blastulaليَٞددددب اىنددددرح اىغرصٍ٘ٞددددخ 

مددددبىنرح ٍددددِ ؽٞددددش اىشددددنو اىصددددبرعٜ ٗاىفددددرا  اىددددوا يٜ اىددددسٛ َٝيددددؤٓ عددددهء ٍددددِ 

) اىسبئو اىواٞم فٜ اىزغ٘ٝ  اىرؽَٜ
5
)  .  

 طٕر انعهقة-٣

َّددد٘ اىغْدددِٞ  ٥ ٍْدددس ىدددٌ ٝزْجدددٔ ليَدددبء ا١عْدددخ  ىدددٚ ٕدددسا اىطددد٘ر اىٖدددبً ٍدددِ أطددد٘ار 

ثضدددا  دددْ٘اد، ليدددٚ اىدددرفٌ ٍدددِ أُ اىقدددر ُ اىندددرٌٝ أشدددبر  ىٞدددٔ ٍْدددس أرثعدددخ لشدددر 

 .ارّب  مط٘ر ٗاخؼ  رٝؼ فٜ ٍرؽيخ اىَْ٘ اجو اى٥٘فح

فقدددو ٗرف  مدددر اىعيقدددخ فدددٜ اىقدددر ُ اىندددرٌٝ فدددٜ  َسدددخ ٍ٘اخدددا، ٗفدددٜ ٍعظَٖدددب ٗرف 

ٝوددددور  ٥  ٗمدددد٦ اىطدددد٘رِٝ ٗرسددددَٞزَٖب اىقر ّٞددددخ  لغددددبه ليَددددٜ ٥ َٝنددددِ أُ ٕددددسا

«) يم ا٣ّسبُ ٍِ ليم » ابه رعبىٚ : ،  ٍَِ ثنو  يم ليٌٞ
6

  .) 

ٗرجددوأ ٕددسٓ اىَرؽيددخ ٍددا ثواٝددخ رعيددم اىْطفددخ ثددبىرؽٌ ٗ ىددل فددٜ اىٞددً٘ اىسـبثددـا ٍددـِ 

اىزيقدددٞؼ ، ٗرْزٖدددٜ ثظٖددد٘ر اى٦ٍَدددؼ اىغسدددوٝخ ىيغْدددِٞ )
1

ٗثْٖبٝزدددٔ ٝندددُ٘ اىغْدددِٞ ( ، 

 .ٍٝ٘ب رقرٝجب  15اىغِْٞ او ثيغ ٍِ اىعَر 
                                                           

1
1-1سورةالسجده
2
،  1ىجْددددبُ ، ط  –أثدددد٘ ععفددددر و ثددددِ عرٝددددر اىطجددددرٛ ، فار اىفنددددـر ىيطجبلددددخ ٗاىْشددددر  -عددددبٍا اىجٞددددبُ لددددِ رنٗٝددددو أٛ اىقددددر ُ 

 1ص/11جً . 2001 -ٕـ  1421
3
 -ٕـ  1424،  1أث٘ لجو ه و ثِ أؽَو ا١ّوبرٛ اىقرطجٜ ، فار اىفنر ىيطجبلخ ٗاىْشر ٗاىز٘هٝا ، ط  –اىغبٍا ١ؽنبً اىقر ُ 

111ص/12ج، ً  2003
4
41صاحكامالحملفًالشرٌعةاالسالمٌة،مصدرسابكذكره،
5
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 انًضغة  طٕر -٤

ٗرف ىفدددع ضاىَضدددغخض فدددٜ اىقدددر ُ اىندددرٌٝ ٗا١ؽبفٝدددش اىْج٘ٝدددخ اىشدددرٝفخ ثبلزجبرٕدددب 

 ط٘را ربىٞب ىط٘ر اىعيقخ 

« )فصيقْب اىعيقخ ٍضغخ » ابه رعبىٚ : 
2
.) 

ٗرجدددوأ ٕدددسٓ اىنزدددو فدددٜ اىظٖددد٘ر ٍدددِ أليدددٚ ثعدددو اّقضدددبء ص٦صدددخ أ دددبثٞا رقرٝجدددب ليدددٚ 

َددددبٝه ٕدددسٓ اىنزددددو  ىددددٚ صدددد٦س اىؾَدددو، ٗثْٖبٝددددخ اىشددددٖر ا١ٗه ٍدددِ ؽٞددددبح اىغْددددِٞ رز

طجقددبد ٗٝجددوأ طدد٘ر اىَضددغخ ٍْددس أٗائددو ا١ ددج٘ي اىضبىددش ٍددِ ؽٞددبح اىغْددِٞ، َٗٝزددو 

 ىددددٚ ّٖبٝددددخ ا١ ددددج٘ي اىسددددبف  ٍددددِ لَددددرٓ، أٛ: أُ ٍورددددٔ اىنيٞددددخ ؽدددد٘اىٜ أرثعددددخ 

 أ بثٞا .

ٗ دددددد٦ه اىشددددددٖر اىضددددددبّٜ ٝزؾدددددد٘ه اىغسددددددٌ  ىددددددٚ اىشددددددنو ا٣ّسددددددبّٜ ٍددددددِ ؽٞددددددش 

 ددددجؾبّٔ ٗرعددددبىٚ، ٗاىَضددددغخ اىَصيقددددخ -ه  اىَظٖرٕٗنددددسا رزصيددددم اىَضددددغخ ثدددد رافح

ٕددددٜ اىزددددٜ رنددددُ٘ فٖٞددددب ثددددواٝبد أعٖددددهح اىغسددددٌ اىَصزيفددددخ،  ٥ أُ اىَضددددغخ اددددو ٥ 

 . رزصيم مَب ٝزؾوس اىقر ُ اىنرٌٝ

 »طاااإر انتساااإية  ٔانعفاااااو   َٔفااااـ اناااازٔذ فاااا ي اندُاااا يٍ : قاااا ال تعاااا انى :  -٥

ا  « )فصيقْـب اىَضـغخ لظبٍب
3

  . ) 

اىجوّٞدددخ ثدددبىزؾ٘ه  ىدددٚ لظدددبً  ثعدددو امزَدددبه َّددد٘ اىَضدددغخ، ٗرؾددد٘ه رجدددوأ ٕدددسٓ اىنزدددو 

اىَضددددغخ فٞددددر اىَشددددنيخ  ىددددٚ مزيددددخ ٍْزفصددددخ ىٖددددب اىشددددنو ا٣ّسددددبّٜ ضأٛ: عْددددِٞض 

ثسدددددجت رندددددُ٘ اىعظدددددبً ٗمسددددد٘رٖب ثبىعضددددد٦د ردددددو و طددددد٘را عوٝدددددوا فدددددٜ ؽٞدددددبح 

 ا٣ّسبُ، ٕ٘ ط٘ر اىزس٘ٝخ مَب ٝسَٞٔ اىقر ُ اىنرٌٝ

ِٞ ٍظٖددددر ثشددددرٛ ٍزَٞدددده، ٗىنْددددٔ ٥ ٝسددددزطٞا ٗثْٖبٝددددخ اىشددددٖر اىراثددددا ٝنددددُ٘ ىيغْدددد

 اىعٞش  برط اىرؽٌ

                                                                                                                                                                      
1
211البارمصدرسابكذكرهص،خلكاإلنسانبٌنالطبوالمرآن
2
14سورةالمؤمنوناٌه
3
14سورةالمؤمنوناٌه
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ٗلْدددو ثيددد٘  اىغْدددِٞ اىْوددد  اىضدددبّٜ ٍدددِ اىشدددٖر اىزب دددا ٍدددِ لَدددرٓ ٝودددجؼ اىطفدددو 

ٍسزعوا ىيصرٗط ٍِ ثٞئخ اىرؽٌ  ىٚ ثٞئخ اىعبىٌ اىصبرعٜ اى٘ا ا )
1

  .) 

ٗادددو ا جرّدددب اىر ددد٘ه ) و ( لدددِ ؽدددوٗس ٕدددسٓ اىزغٞٞدددراد ٗفدددـٜ ٕدددـسٓ اىَرؽيدددـخ 

ق٘ىدددٔ : ي   ا ٍدددر ثبىْطفدددخ صْزدددبُ ٗأرثعدددُ٘ ىٞيدددخ ثعدددـش اىيدددـٔ  ىٖٞدددـب ٍيندددـب ثبىضدددجظ ث

فو٘رٕب ، ٗ يم  َعٖب ، ٗثورٕب ، ٗعيوٕب ، ٗىؾَٖب ، ٗلظبٍٖب   )
2

 . ) 

ٗرطيدددم ليدددٚ اىَضدددغخ ثعددددو أُ ٝدددزٌ روددد٘ٝرٕب ٗرسدددد٘ٝزٖب ا دددٌ اىَضدددغخ اىَصيقددددخ 

« )صٌ ٍِ ٍضغخ ٍصيقخ ٗفٞر ٍصيقخ » ٗفم اىزعجٞر اىقر ّٜ : 
3
  ) 

ٗ ددد٦ه ٕدددسٓ اىفزدددرح رجدددوأ عَٞدددا ا١عٖدددهح اىؾٞ٘ٝدددخ ىيغْدددِٞ ثدددبىزصيم : ٍضدددـو اىقيدددـت 

ٗاىرئزددددبُ ، ٗاىنجددددو ، ٗاىسددددَا ، ٗاىجوددددر ، ٗا١ ُ ، ٗعددددسي اىددددوٍب  اىددددسٛ فٞددددـٔ 

ٍرامـه اىزؾنٌ فٜ اىزْف  ، ٗاىوٗرح اىوٍ٘ٝخ )
4

 . ) 

 ٗثب٣خدددبفخ  ىدددٚ ٕدددسٓ اىزطددد٘راد اىعضددد٘ٝخ اىزدددٜ رطدددرأ ليدددٚ ثدددوُ اىغْدددـِٞ ْٕدددـبك

رطددد٘راد أ دددرٙ ٍودددبؽجخ ىزيدددل اىزطددد٘راد رطدددرأ ليدددٚ اىغْدددِٞ ٕٗدددسٓ اىزطددد٘راد 

٥ رددسمر فددٜ مزددت اىطددت ىنّٖ٘ددب فٞددر ٍرئٞددخ ٍددِ عبّددت ، ٗفٞددر  بخددعخ ىيق٘الددو 

 اىعيَٞخ اىَجْٞخ ليٚ أ   ٍبفٝخ ٍِ عبّت   ر ،

اٍدددب ٍرؽيدددخ ّفدددخ اىدددرٗػ فدددٜ اىغْدددِٞ  فقدددو أعَدددا اىعيَدددبء ليدددٚ أُ ّفدددخ اىدددرٗػ فدددٜ 

اىغْدددِٞ ٝدددزٌ ثعدددو ٍرؽيدددخ اىَضدددغخ ، ٗالزَدددوٗا فدددٜ  ىدددل ليدددٚ اىْوددد٘و اىشدددرلٞخ 

 اىزٜ رورػ ثسىل 

  كساء انعفى تانهحى : - ٦

ابه رعبىٚ : )ٗاّظر  ىٚ اىعظبً مٞـ  ّْشهٕب صـٌ رنسٕ٘ب ىؾَب ()
5

. ) 

ا١ ددددج٘ي اىضددددبٍِ ٍٗددددا ّٖبٝددددخ ا١ ددددج٘ي اىضددددبٍِ رنددددُ٘ عَٞددددا ٗٝددددزٌ  ىددددل  دددد٦ه 

ا١عٖهح او رصيقذ ، ٗٝجوأ ثعو  ىل اىَْ٘ اىسرٝا ىيغِْٞ )
6
.) 


                                                           

1
161ص،مصدرسابكذكرهنمواإلنسانمنمرحلةالجنٌنإلىمرحلةالمسنٌن
2
المشٌريالحسنأبوالحجاجبنمسلم:المؤلفوسلمعلٌههللاصلىهللارسولإلىالعدلعنالعدلبنملالمختصرالصحٌحالمسند

2131/ص4ج-،بٌروت–العربًالتراثإحٌاءدار:الناشرالبالًعبدفؤاددمحم:المحمك(هـ261:المتوفى)النٌسابوري
3
5سورةالحج:اآلٌة
4
 354ص،مصدرسابكذكره،البار،خلكاإلنسانبٌنالطبوالمرآن
5
 251سورةالبمرة:اآلٌة
6
115ص-مصدرسابك-البار،خلكاإلنسانبٌنالطبوالمرآن
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 انًثحث انثاَي

 يٕاَع انحًم ٔحكى تُفيى انُسم

 انًطهة االٔل 

 انذائى يفٕٓو يُع انحًم 

ىعهه، ٕددد٘ ا دددزعَبه اى٘ دددبئو اىزدددٜ ٝظدددِ أّٖدددب رؾددد٘ه ثدددِٞ اىَدددرأح ٗثدددِٞ اىؾَدددو  مدددب

ٗرْدددبٗه اىعقدددباٞر، ٗٗخدددا اىيجددد٘  ّٗؾددد٘ٓ فدددٜ اىفدددرط، ٗردددرك اىددد٘طء فدددٜ ٗادددذ 

 ا٣ وبة، ّٗؾ٘  ىل. 

،  دد٘اء أ ددٞت عٖدددبه  ٗاىسددجت اىجبلددش ليدددٚ ٍْددا اىؾَددو ٕددد٘ لددوً اىزْب ددو أ ددد٦ا

اىزْب و ثعقٌ أً ٥ ، )
1

  .) 

 حكى استخذاو ٔسائم يُع انحًم أٔ تُفيًّ : 

 ٝغدددد٘ه  ٥   ا اددددرر ا١طجددددبء أُ اىؾَددددو أٍددددب ٍْددددا اىؾَددددو ٗاطعددددٔ ثبىنيٞددددخ فٖددددسا ٥

ٝسدددجت ٍددد٘د اىَدددرأح، أٗ رعدددت ا١ً ثسدددجت اىددد٥٘فاد اىَززبثعدددخ، أٗ خدددع  ثْٞزٖدددب، 

 أٗ فٞر  ىل، ٍَٗب ٝوه ليٚ لوً اىغ٘اه ٍب ٝيٜ:

 ٍب ليٌ ٍِ ؽش اىشرٝعخ ليٚ ا٣مضبر ٍِ اىْسو ٗاىزرفٞت فٞٔ.  - 1

بُ فددددٜ ؽددددم اىرعددددو ّٖددددٜ اىر دددد٘ه لددددِ ا٥ زوددددبء ٗاىزجزددددو، فٖددددسا ٗ ُ مدددد - 2

فٞقب  ليٞٔ اىَرأح )
2
.) 

 

 

 

 

                                                           
1
الوطنمدار:الناشرالموسىإبراهٌمبندمحم.دالمطلك،دمحمبنهللاعبد.د.أالطٌّار،دمحمبنهللاعبد.د.أ:المؤلفالمٌسَّرالِفمه

،ود.محمودالسرطاوي/تنظٌمالنسلفً(61-12/61)م2،1432/2111ط،السعودٌةالعربٌةالمملكة-الرٌاضللنشر،
(212اإلسالم)ص

2
61ص،12جمصدرسابكنفسهالفمهالمٌسر
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 انًطهة انثاَي

 حًم انًؤقتانيُع  

ٗأٍدددب رْظدددٌٞ اىؾَدددو فٞغددد٘ه لْدددو اىؾبعدددخ اٞب دددب ليدددٚ اىعدددهه،   ا اؽزبعدددذ اىَدددرأح 

 ىٞدددٔ،   ا مبّدددذ  دددؾزٖب ٥ رزؾَدددو رددد٘اىٜ اىؾَدددو اىَزقدددبرة، أٗ مدددبُ اىؾَدددو ٝضدددر 

اىؾَدددو ٗ َّدددب ردددؤ رٓ  فددد٦ ثدددن  ثطفيٖدددب اىدددسٛ ررخدددعٔ، ٗمبّدددذ اىؾجددد٘ة ٥ رقطدددا 

ثدددسىل ثقدددور اىؾبعدددخ، ٗٝندددُ٘  ىدددل ثعدددو ٍراععدددخ اىطجٞدددت اىَصدددزق. ٗثدددٔ  دددور 

ادددرار اىَغَدددا اىفقٖدددٜ ا٣ ددد٦ٍٜ اىزدددبثا ىراثطدددخ اىعدددبىٌ ا٣ ددد٦ٍٜ، ٗادددرار ٍغَدددا 

اىفقددددٔ ا٣ دددد٦ٍٜ اىزددددبثا ىَْظَددددخ اىَددددؤرَر ا٣ دددد٦ٍٜ، ٗفزدددد٘ٙ اىيغْددددخ اىوائَددددخ، 

 ّٗق ليٞٔ اثِ ثبه،

لضَٞدددِٞ ادددبه اثدددِ لضَٞدددِٞ: )٥ ثدددن  ثب دددزصواً ٕدددسٓ اىؾجددد٘ة، ىندددِ ليدددٚ أ٥ ٗاثدددِ 

ٝنددددُ٘  ىددددل ليددددٚ  ددددجٞو اىزنثٞددددو، أٛ: أّٖددددب ٥ رسددددزعَو ؽج٘ثددددب رَْددددا اىؾَددددو ٍْعددددب 

فائَددددب  ١ُ فددددٜ  ىددددل اطعددددب ىيْسددددو... ٗىٖددددسا اشددددزرطْب أُ ٝنددددُ٘ ث  ّٖددددب ))فزددددبٗٙ 

ٍَٖخ ىعًَ٘ ا١ٍخ(( )
1
  ) 

ٍدددب َْٝدددا اىؾَدددو ٍدددوح اىؾددد٘ىِٞ  ُ أرافد أُ  ٗادددبه ثعددد  اىعيَدددبء: ىٖدددب أُ رسدددزعَو

 رزٌ اىرخبلخ، ٗه أليٌ. 

ٗادددو  دددور ادددرار ٍغَدددا اىفقٖدددٜ ا٣ ددد٦ٍٜ اىزدددبثا ىراثطدددخ اىعدددبىٌ ا٣ ددد٦ٍٜ ثَندددخ 

اىَنرٍخ )
2

 ( ؽٞش عبء فٞٔ: 

ض٥ ٝغددد٘ه رؾوٝدددو اىْسدددو ٍطيقدددب، ٥ٗ ٝغددد٘ه ٍْدددا اىؾَدددو   ا مدددبُ اىقودددو ٍدددِ  ىدددل 

ٕددد٘ اىدددراههللا  ٗ اىقددد٘ح اىَزدددِٞ يٍٗدددب ٍدددِ فاثدددخ فدددٜ   شدددٞخ ا٣ٍددد٦هللا  ١ُ ه رعدددبىٚ

ا١ر   ٥ ليددددٚ ه رهاٖددددب  )
3

(، أٍددددب   ا مددددبُ ٍْددددا اىؾَددددو ىضددددرٗرح ٍؾققددددخ 

                                                           
1
161ص:،مصدرسابكذكره،نمواإلنسانمنمرحلةالجنٌنإلىمرحلةالمسنٌن
2
 1،1/3لراراتالمجمعالفمهًاإلسالمًالتابعلرابطةالعالماإلسالمًبمكةالمكرمةلراررلم:
3
6هود:
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مندددُ٘ اىَدددرأح ٥ ريدددو ٥ٗفح لبفٝدددخ، ٗرضدددطر ٍعٖدددب  ىدددٚ  عدددراء لَيٞدددخ عراؽٞددددخ 

 ٣ راط اى٘ىو أٗ مبُ رن ٞرٓ ىفزرح ىَويؾخ ٝرإب اىهٗعبُ، 

اىؾَدددو أٗ ردددن ٞرٓ  لَددد٦ ثَدددب عدددبء فدددٜ ا١ؽبفٝدددش  ف ّدددٔ ٥ ٍدددبّا ؽْٞئدددس ٍدددِ ٍْدددا

ٍدددِ عددد٘اه  -رخددد٘اُ ه ليدددٌٖٞ-اىودددؾٞؾخ ٍٗدددب رٗٛ لدددِ عَدددا ٍدددِ اىودددؾبثخ 

اىعددهه، ٗرَشددٞب ٍددا ٍددب  ددرػ ثددٔ اىفقٖددبء ٍددِ عدد٘اه شددرة اىددوٗاء ٣ىقددبء اىْطفددخ 

اجدددو ا١رثعدددِٞ، ثدددو ادددو ٝزعدددِٞ ٍْدددا اىؾَدددو فدددٜ ؽبىدددخ صجددد٘د اىضدددرٗرح اىَؾققدددخض أ. 

 ٕـ. 

ور ٍدددِ ٍغَدددا اىفقدددٔ ا٣ ددد٦ٍٜ اىزدددبثا ىَْظَدددخ اىَدددؤرَر ا٣ ددد٦ٍٜ ٗأٝضدددب ادددو  ددد

ثغوح )
1

 ( ارار عبء فٞٔ: 

ضأُ ٍقب ددددو اىددددهٗاط فددددٜ اىشددددرٝعخ ا٣ دددد٦ٍٞخ ا٣ّغددددبة ٗاىؾفددددبظ ليددددٚ اىْدددد٘ي 

ا٣ّسدددبّٜ، ٗأّدددٔ ٥ ٝغددد٘ه  ٕدددوار ٕدددسا اىَقودددو  ١ُ  ٕدددوارٓ ٝزْدددبفٚ ٍدددا ّوددد٘و 

اىؾفددددبظ ليٞددددٔ ٗاىعْبٝددددخ ثددددٔ اىشددددرٝعخ ٗر٘عٖٞبرٖددددب اىوالٞددددخ  ىددددٚ رنضٞددددر اىْسددددو ٗ

ثبلزجدددبر ؽفدددع اىْسدددو أؽدددو اىنيٞدددبد اىصَسدددخ اىزدددٜ عدددبء فدددٜ اىشدددرائا رلبٝزٖدددب ادددرر 

 ٍب ٝيٜ: 

 ٥ ٝغ٘ه   وار ابُّ٘ لبً ٝؾو ٍِ ؽرٝخ اىهٗعِٞ فٜ ا٣ّغبة.  - 1

ٝؾددرً ا زئوددبه اىقددورح ليددٚ ا٣ّغددبة ثددِٞ اىرعددو أٗ اىَددرأح ٕٗدد٘ ٍددب ٝعددرن  - 2

) روي  ىٚ  ىل اىضرٗرح ثَعبٝٞرٕب اىشرلٞخ ثب٣لقبً أٗ اىزعقٌٞ ٍب ىٌ
2
)  . 

ٝغدددد٘ه اىددددزؾنٌ اىَؤاددددذ ى٤ّغددددبة ثقوددددو اىَجبلددددوح ثددددِٞ فزددددراد اىؾَددددو، أٗ  - 3

 ٝقبفددٔ ىفزددرح ٍعْٞددخ ٍددِ اىهٍددبُ   ا فلددذ  ىٞددٔ ؽبعددخ ٍعزجددرح شددرلب ثؾسددت رقددوٝر 

اىدددهٗعِٞ لدددِ رشدددبٗر ثَْٖٞدددب ٗردددرا  ثشدددرط أ٥ ٝزرردددت ليدددٚ  ىدددل خدددرر، ٗأُ 

ٍشدددرٗلخ، ٗأ٥ ٝندددُ٘ فٖٞدددب لدددوٗاُ ليدددٚ ؽَدددو ادددبئٌ ٗه أليدددٌض أ. رندددُ٘ اى٘ دددٞيخ 

).ٕـ
3
) 

                                                           
1
(1/13،)4العدد،(،بشأنتنظٌمالنسل1/5)31مجلةالمجمعلراررلم:
2
المجتمع،أصداءدار:الناشرالتوٌجريهللاعبدبنإبراهٌمبندمحم:المؤلفوالسنةالمرآنضوءفًاإلسالمًالفمهمختصر

 121ص،م2111-هـ1431عشرة،الحادٌة:الطبعةالسعودٌةالعربٌةالمملكة
 11،ص12جمصدرسابكذكره،الفمهالمٌسر3
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 انًثحث انثانث

 ٔاحكايّ  اخٓاض انحًم

 انًطهة االٔل 

 حكى اخٓاض انحًم قثم َفـ انزٔذ

ٝغدددد٘ه   ددددقبط اىغْددددِٞ اجددددو ّفددددخ اىددددرٗػ فٞددددٔ ٗىنددددِ ا١ٗىددددٚ لددددوً   ددددقبطٔ  ٥ 

فددد  ا مدددبُ فدددٜ ا١رثعدددِٞ ىَوددديؾخ. ادددبه اثدددِ ثدددبه: )  دددقبط اىغْدددِٞ فٞدددٔ رفودددٞو، 

ا١ٗىدددددٚ فدددددب١ٍر فٞدددددٔ أٗ دددددا، ٥ٗ ْٝجغدددددٜ   دددددقبطٔ، ىندددددِ   ا اازضدددددذ اىَوددددديؾخ 

اىشدددرلٞخ   دددقبطٔ ىَضدددرح ليدددٚ ا١ً، أٗ ىٖدددسا اىسدددجت اىدددسٛ ادددررٓ ا١طجدددبء أّدددٔ ادددو 

ٝزشددد٘ٓ ثن دددجبة فعيزٖدددب ا١ً: فددد٦ ؽدددرط فدددٜ  ىدددل(. )
1

(.، ٕٗددد٘ ٍدددسٕت اىغَٖددد٘ر: 

اىؾْفٞخ)
2

(،، ٗاىشبفعٞخ)
3

ثيخ)(.، ٗاىؾْب
4

( ،)
5
 ٗ ىل ى٠رٜ:، (

 ١ّٖب ىٌ رْعقو ثعو، ٗاو ٥ رْعقو ٗىوا أٔال:

 ١ّٔ عَبف فيٌ ٝور  ّسبّب فٞٔ رٗػ ٝؾرً ازئ ثاَيا:

                                                           
عبدالعزٌزعبدهللابنباز،اعداد:عبدهللابندمحمالطٌار،مؤسسةالشٌخعبد،الدربعلىنورفتاوى1

 21/431،العزٌزبنبازالخٌرٌة
2
اىجؾددددر اىرائددددم شددددرػ مْدددده اىددددوابئم اىَؤىدددد : هٝددددِ اىددددوِٝ ثددددِ  ثددددرإٌٞ ثددددِ و، اىَعددددرٗن ثددددبثِ ّغددددٌٞ  

ٕددددـ( ٗفددددٜ   ددددرٓ: رنَيددددخ اىجؾددددر اىرائددددم ىَؾَددددو ثددددِ ؽسددددِٞ ثددددِ ليددددٜ اىطدددد٘رٛ 970اىَوددددرٛ )اىَزدددد٘فٚ: 

ٕدددددـ( ٗثبىؾبشدددددٞخ: ٍْؾدددددخ اىصدددددبىم ٥ثدددددِ لبثدددددوِٝ اىْبشدددددر: فار اىنزدددددبة  1131اىؾْفدددددٜ اىقدددددبفرٛ )د ثعدددددو 

 3/215،ثوُٗ ربرٝخ -ٍٜ اىطجعخ: اىضبّٞخ ا٣ ٦
أبوالدٌنزٌناألنصاري،زكرٌابنأحمدبندمحمبنزكرٌا:المؤلفالوردٌةالبهجةشرحفًالبهٌةالغرر3

(5/331)تارٌخوبدونطبعةبدون:الطبعةالمٌمنٌةالمطبعة:الناشر(هـ126:المتوفى)السنٌكًٌحٌى
صالحبنٌونسبنمنصور:المؤلفاإلراداتمنتهىبشرحالمعروفالمنتهىلشرحالنهىأولًدلائك4

هـ1414األولى،:الطبعةالكتبعالم:الناشر(هـ1151:المتوفى)الحنبلىالبهوتىإدرٌسبنحسنابنالدٌن

(1/121)،م1113-
ٍطبىدددت أٗىدددٜ اىْٖدددٚ فدددٜ شدددرػ فبٝدددخ اىَْزٖدددٚ اىَؤىددد : ٍودددطفٚ ثدددِ  دددعو ثدددِ لجدددوٓ اىسدددٞ٘طٜ شدددٖرح، 5

ٕدددـ( اىْبشدددر: اىَنزدددت ا٣ ددد٦ٍٜ اىطجعدددخ: اىضبّٞدددخ، 1243اىرؽٞجدددبّٚ ٍ٘ىدددوا صدددٌ اىوٍشدددقٜ اىؾْجيدددٜ )اىَزددد٘فٚ: 

 (1/261)،  1994ً -ٕـ 1415
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ٗأٍدددب اىؾدددب٥د اىزدددٜ رسدددزضْٚ ٍدددِ ؽندددٌ رؾدددرٌٝ ا٣عٖدددب  ، فٖدددٜ فدددٜ ٍغَ٘لٖدددـب ٥ 

 رزعوٙ ؽبىزِٞ )( : 

ا٣عٖدددب  ٍدددِ أعدددو ٍوددديؾخ اىغْدددِٞ . ٗادددو رندددُ٘ ٕدددسٓ اىؾبىدددخ  انحاناااة ا ٔناااى :

ٕدددـٜ اى٘ؽٞدددوح فدددٜ لودددرّب اىؾدددبىٜ ٗاىزدددٜ َٝندددِ ثْدددبء ٗارصدددب  ادددرار ا٣عٖدددب  

ليٖٞدددب ٍدددـِ اىْبؽٞدددخ اىطجٞدددخ ٗاىفقٖٞدددخ ، ٕٗدددسٓ اىؾبىدددخ ٍجْٞدددخ ليدددٚ ٍرالدددبح ٍوددديؾخ 

اىغْدددِٞ فَٞدددـب ٝزعيدددم ثؾٞبردددٔ ، فَٞدددب   ا صجدددذ أّدددٔ ٍودددبة ثَدددر  ٍشددد٘ٓ ، أٗ أّدددٔ 

عبّٜ ٍِ لبٕخ )ٝ
1

. ) 

ٗادددو اشدددزرط اىفقٖدددبء ىغددد٘اه ا٣عٖدددب  فدددٜ ٕدددسٓ اىؾبىدددخ لدددوح شدددرٗط ، ٕٗدددٜ        

: 

 أُ ٝنُ٘ ارار ا٣عٖب  اجو ّفخ اىرٗػ فٜ اىغِْٞ . أٔال : 

أُ ٝندددُ٘ ر٘ادددا   دددبثخ اىغْدددِٞ ثدددبىَر  ليدددٚ فرعدددخ ٍدددـِ اىٞقدددـِٞ أٗ ٍدددـب  ثاَياااا  : 

 ل ٗ ا٣ؽزَبه .ٝقبرة اىٞقِٞ ، ٥ٗ ٝغ٘ه ا٣عٖب  ثَغرف اىش

أُ ٝنددددُ٘ اددددرار ا٣عٖددددب   ددددبفراا ٍددددِ ىغْددددخ ٍددددِ ا١طجددددبء اىَصزوددددِٞ  ثانثااااا  : 

 ٍـِ  ٗٛ اىنفبءح ٗاىصجرح اىعيَٞخ فٜ  ىل .

أُ ٝندددُ٘ اىَدددر  أٗ اىعبٕدددخ اىزدددٜ أ دددبثذ اىغْدددِٞ فٞدددر ابثدددو ىيعدددـ٦ط أٗ  راتعاااا  : 

 اىجرء ٍْٖب .

يغْدددِٞ ىورعدددـخ رندددـُ٘ أُ ٝندددُ٘ اىَدددر  أٗ اىعبٕدددخ ٍشدددٕ٘خ أٗ ٍعٞقدددخ ى خايساااا  :

اىؾٞددددبح ٍعٖددددب ٍسددددزؾٞيخ أٗ شددددجٔ ٍسددددزؾٞيخ ، ٥ٗ ٝعزجددددر اىعَددددٜ ، أٗ اىوددددٌَ ، أٗ 

اىدددجنٌ ٍدددِ اجٞدددو اىَدددر  اىَشددد٘ٓ مَدددب ٝقددد٘ه ٝ٘ ددد  اىقرخدددبٗٛ : ) ) ىدددٞ  ٍدددِ 

اىزشددد٘ٝٔ اىَعزجدددر أُ ٝودددبة اىغْدددِٞ ثعدددو ٥ٗفردددٔ ثَضدددو اىعَدددٚ أٗ اىودددٌَ أٗ اىدددـجنٌ 

ٞدددبح اىجشدددرٝخ ٗلبشددد٘ا ثٖدددب ، ٗىدددٌ رَدددْعٌٖ ، فٖدددـسٓ لبٕدددـبد لرفٖدددب اىْدددب  طددد٘اه ؽ

ٍِ اىَشـبرمخ فـٜ رؾَو ألجبئٖب ( ( )
2

. ) 

                                                           
 434ص-،مصدرسابكذكرهوالمرآنالطببٌناإلنسانخلك1
2
بتارٌخالٌنأونإسالم-مولعفًنشرتالفتوى-ٌوسفالمرضاوي،فتوىل؟الجنٌنمرضتشخٌصعلىبناءاإلجهاضحكم

:2113/3/16 
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أُ ٝعدددر  ادددرار ا٣عٖدددب  ليدددٚ ىغْدددخ ٍدددِ اىفقٖدددبء ىجؾضدددـٔ ٍٗ٘اهّزدددـٔ  سادساااا  : 

ا ، أٗ رفٓ  ُ  ثعرخددددٔ ليددددٚ أ دددد٘ه ا١فىددددخ ، صددددٌ اىزوددددوٝم ليٞددددٔ   ا رأٗٓ  دددد٘اثب

 رأٗٓ  ٦ن  ىل . 

أُ ٝدددزٌ  طددد٦ي ٗاىدددوٛ اىطفدددو ليدددٚ عَٞدددا ٦ٍثسدددبد ادددرار ا٣عٖدددب  ٍدددِ  سااااتعا :

 يجٞبرٔ ٗ ٝغبثٞبرٔ ، ىٞصزبرا ثعو  ىل ثِٞ ا٣ثقبء ليٞٔ ، أٗ  عٖبخٔ )
1

 . ) 

ا٣عٖددب  ٍددِ اعددو  ّقددب  ؽٞددبح ا١ً ، ٗعدد٘اه ا٣ ددقبط فددـٜ ٕددـسٓ  انحانااة انثاَيااة :

٢ً ، ٗلدددددوً اىؾبىدددددخ ٍجْدددددٜ ليدددددٚ ٗعددددد٘ة اىَؾبفظدددددخ ليدددددٚ اىؾٞدددددبح اىؾقٞقٞدددددخ ىددددد

اىَغبهفدددخ ثٖدددب ٍدددِ أعدددو ؽٞدددبح اىغْدددِٞ اىزدددٜ رعزجدددر ؽٞدددبح َٕٗٞدددخ أٗ فٞدددر ؽقٞقٞدددخ   ا 

ٍددددب ابرّبٕددددب ثؾٞددددبح ٕٗددددسٓ اىؾبىددددخ ٗ ُ  مرٕددددب اىفقٖددددبء فددددٜ مزددددجٌٖ ، ٗ ُ مبّددددذ 

ٍعزجدددرح ٍدددِ اىْبؽٞدددخ اىطجٞدددخ ٗاىشدددرلٞخ ،  ٥ أّٖدددب ٗثفضدددو اىزطددد٘ر اىعيَدددٜ اىٖبئدددو 

 ددددجؼ ٍددددِ اىْددددبفر عددددواا أُ ٝنددددُ٘ اىددددسٛ ؽوددددو فددددٜ ليددددٌ ا١عْددددـخ ٗا٣ّغددددبة أ

ا٣عٖدددب  ٕدددد٘ اىؾدددو اى٘ؽٞددددـو ىيؾفددددـبظ ليدددٚ ؽٞددددبح ا١ً ، ٕٗدددسا ثشددددٖبفح ا١طجددددبء 

أّفسٌٖ )
2
.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
256احكامالحملفًالشرٌعةاالسالمٌه،مصدرسابكذكره،ص
2
251المصدرالسابكنفسه،ص
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 انًطهة انثاَي

 حكى إخٓاض اندُيٍ تعذ َفـ انزٔذ فيّ

ٝؾددددرً  عٖددددب  اىغْددددِٞ ثعددددو ّفددددخ اىددددرٗػ فٞددددٔ، ٕٗدددد٘ ثبرفددددبهللا اىَددددسإت اىفقٖٞددددخ 

ا١رثعخ: اىؾْفٞخ)
1

٥ٗ ،) .  ِ )ٝغُ٘ه لْو اىَبىنٞإلخ  ٗى٘ اجو ا١رثعٞ
2
)   

ب. ٍا ُِ ٍبئخا ٗلشرِٝ ٝ٘ )ٗٝغُ٘ه لْو اىشبفعٞخ   ا ثيغ اىغْٞ
3
)   

ب. ٍا ٘ٝ  ِ ٓ ا١رثعٞ ه  ُٗ )٥ٗ ٝغُ٘ه لْو اىؾْبثيخ ثعو رغب
4
)     

 ا دنة:

 أٔال: يٍ انكتاب

ٍدددب ادددبه رعدددبىٚ: صدددٌ  يقْدددب اىْطفدددخ ليقدددخ فصيقْدددب اىعيقدددخ ٍضدددغخ فصيقْدددب اىَضدددغخ لظب

ىؾَب صٌ أّشنّبٓ  يقب   ر فنسّ٘ب اىعظبً 
5
 

 ٔخّ انذالنة:

 أُ اىغِْٞ اررقٚ ٍِ ط٘ر اىغَبف  ىٚ ط٘ر اىؾٞبح

 ثاَيا: يٍ انسُة

لددددِ لجدددددو ه ثدددددِ ٍسدددددع٘ف رخدددددٜ ه لْدددددٔ ادددددبه: ؽدددددوصْب ر ددددد٘ه ه م، ٕٗددددد٘ 

اىودددبفهللا اىَودددوٗهللا، ادددبه: )) ُ أؽدددومٌ ٝغَدددا  يقدددٔ فدددٜ ثطدددِ أٍدددٔ أرثعدددِٞ ٍٝ٘دددب، 

صددٌ ٝنددُ٘ ليقددخ ٍضددو  ىددل، صددٌ ٝنددُ٘ ٍضددغخ ٍضددو  ىددل، صددٌ ٝجعددش ه ٍينددب، فٞددؤٍر 

                                                           
1
 (3/215،مصدرسابكذكرهالرائكالبحر
2
(2/266)الدسولً،وحاشٌةللدردٌرالكبٌرالشرح
3
(.5/331)مصدرسابكذكره،البهٌة،الغرر
4
(.1/261)مصدرسابكذكره،النهىأولًمطالب
5
14:المؤمنون
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أعيدددٔ، ٗشدددقٜ أٗ  دددعٞو، صدددٌ ثدددنرثا ميَدددبد، ٗٝقدددبه ىدددٔ: امزدددت لَيدددٔ، ٗرهادددٔ، ٗ

ٝدددْفخ فٞدددٔ اىدددرٗػ  فددد ُ اىرعدددو ٍدددْنٌ ىٞعَدددو ؽزدددٚ ٍدددب ٝندددُ٘ ثْٞدددٔ ٗثدددِٞ اىغْدددخ  ٥ 

 راي، فٞسدددجم ليٞدددٔ مزبثدددٔ، فٞعَدددو ثعَدددو إٔدددو اىْدددبر، ٗٝعَدددو ؽزدددٚ ٍدددب ٝندددُ٘ ثْٞدددٔ 

( )ٗثِٞ اىْبر  ٥  راي، فٞسجم ليٞٔ اىنزبة، فٞعَو ثعَو إو اىغْٔ
1
)   

ٗعٔ اىو٥ىخ:)
2
) 

ش أُ اىغْددِٞ ردددْفخ فٞددٔ اىدددرٗػ   ا رددٌ ىدددٔ أرثعددخ أشدددٖر، ٗليددٚ ٕدددسا ثددِٞ فددٜ اىؾدددوٝ

فَزدددٚ ردددٌ ىدددٔ أرثعدددخ أشدددٖر ف ّدددٔ ٥ ٝغددد٘ه  ّهاىدددٔ  ّدددها٥ َٝددد٘د ثدددٔ ليدددٚ أٛ ؽدددبه 

مبُ)
3
) 

) صبىضب: ١ّٔ  بر  ّسبّب ف٦ ٝغ٘ه ازئ
4
) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
(.(2643)ومسلمله،واللفظ(3211)البخاريأخرجه
2
علىالسنٌةالدررمولع:الناشرالسمافالمادرعبدبنَعلويالشٌخبإشرافالباحثٌنمنمجموعة:إعدادالفمهٌةالموسوعة

.الحملاحكامالثانًالمبحثالنكاحكتاب،dorar.netاإلنترنت
3
الدٌنمحًٌزكرٌاأبو:المؤلفالحجاجبنمسلمصحٌحشرحالمنهاج/(.6/31)،مصدرسابكذكرهالدربعلىنورفتاوى

 (16/111)،1312الثانٌة،:الطبعةبٌروت-العربًالتراثإحٌاءدار:الناشر(هـ616:المتوفى)النوويشرفبنٌحٌى
4
(21/431)مصدرسابكذكره،،الدربعلىنورفتاوى
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 انخاتًة ٔانُتائح

 -يهي : في ختاو انثحث تٕصهت انى اتزس انُتائح انتي تتثيٍ فيًا  

اىؾَدددو ، ثدددبىفزؼ : ٍدددب ٝؾَدددو فدددٜ اىدددجطِ ٍدددِ ا٥ٗ١ف فدددٜ عَٞدددا اىؾٞددد٘اُ ،:  (1

اٍدددرأح ؽبٍدددو ٗؽبٍيدددخ   ا مبّدددذ ؽجيدددٜ . أُ اىؾَدددو فدددٜ اىيغدددخ : ٝطيدددم ليدددٚ 

ٍدددب فدددٜ اىدددجطِ ٍدددِ ا٥ٗ١ف  ددد٘اء فدددـٜ ا٣ّسدددبُ أٗ اىؾٞددد٘اُ ، ٗا دددط٦ؽب 

  ُ اىَراف ٍِ اىؾَو : ٕ٘ اىؾَو ثبىجطِ.

اىددرؽٌ فٖددٜ ) رسددعخ أشددٖر ( ث عَددبي إٔددو اىعيددٌ  ٍددوح اىؾَددو  اىؾَددو فا ددو (2

، اٍدددب أادددو ٍدددوح اىؾَدددو  َٝندددِ ىيؾَدددو أُ ٝ٘ىدددو فٖٞدددب ٗ ٝسدددزقو ثؾٞبردددٔ  دددبرط 

 اىرؽٌ فٖٜ )  زخ أشٖر(

اىغْدددِٞ َٝدددر ثَراؽدددو ٗاطددد٘ار رجدددوا ثبىْطفدددخ ٗطددد٘ر اىْطفدددخ ا١ٍشدددبط ٍٗدددِ  (3

صددٌ طدد٘ر اىعيقددخ ٍٗددِ صددٌ طدد٘ر اىَضددغخ ٍٗددِ صددٌ طدد٘ر اىزسدد٘ٝخ  ٗاىعظددبً ، 

 خ اىرٗػ فـٜ اىغْـِٞ ٗا ٞر أمسبء اىعظٌ ثبىيؾٌ . ّٗف

ٍْدددا اىؾَدددو ٗاطعدددٔ ثبىنيٞدددخ فٖدددسا ٥ ٝغددد٘ه  ٥   ا ادددرر ا١طجدددبء أُ اىؾَدددو  (4

ٝسدددجت ٍددد٘د اىَدددرأح، أٗ رعدددت ا١ً ثسدددجت اىددد٥٘فاد اىَززبثعدددخ، أٗ خدددع  

ثْٞزٖددب، أٗ فٞددر  ىددل ، ٗأٍددب رْظددٌٞ اىؾَددو فٞغدد٘ه لْددو اىؾبعددخ اٞب ددب ليددٚ 

ذ اىَددددرأح  ىٞدددددٔ،   ا مبّددددذ  ددددؾزٖب ٥ رزؾَددددو رددددد٘اىٜ اىعددددهه،   ا اؽزبعدددد

اىؾَدددو اىَزقدددبرة، أٗ مدددبُ اىؾَدددو ٝضدددر ثطفيٖدددب اىدددسٛ ررخدددعٔ، ٗمبّدددذ 

 اىؾج٘ة ٥ رقطا اىؾَو ٗ َّب رؤ رٓ  ف٦ ثن  ثسىل ثقور اىؾبعخ

ٝغددد٘ه   دددقبط اىغْدددِٞ اجدددو ّفدددخ اىدددرٗػ فٞدددٔ ٗىندددِ ا١ٗىدددٚ لدددوً   دددقبطٔ  ٥  (5

 ىَويؾخ.

ا٣عٖددددب  ٍددددِ أعددددو ْٕٗددددبك ؽددددب٥د ٝغدددد٘ه ا ددددقبط اىغْددددِٞ فٖٞددددب ٕٗددددٜ  (6

 ا٣عٖب  ٍِ اعو  ّقب  ؽٞبح ا١ً .  ٍويؾخ اىغِْٞ ٗ

 ٝؾرً  عٖب  اىغِْٞ ثعو ّفخ اىرٗػ فٞٔ، ٕٗ٘ ثبرفبهللا اىَسإت اىفقٖٞخ (7
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 انًصادر 

 انقزاٌ انكزيى 

اؽنددددبً اىؾَددددو فددددٜ اىشددددرٝعخ ا٥ دددد٦ٍٞخ ، فرا ددددخ فقٖٞددددخ ٍقبرّددددخ ٍددددا  (1

ؽددد٘اه اىشصودددٞخ ، ف.  بىدددو و  دددبىؼ ، فار اىنزدددت اىقبّّ٘ٞدددخ ادددبُّ٘ ا٥

 .  2011ٍور ، 

اىجؾددر اىرائددم شددرػ مْدده اىددوابئم اىَؤىدد : هٝددِ اىددوِٝ ثددِ  ثددرإٌٞ ثددِ  (2

ٕدددـ( ٗفدددٜ   دددرٓ: 970و، اىَعدددرٗن ثدددبثِ ّغدددٌٞ اىَودددرٛ )اىَزددد٘فٚ: 

اىؾْفددددٜ  رنَيددددخ اىجؾددددر اىرائددددم ىَؾَددددو ثددددِ ؽسددددِٞ ثددددِ ليددددٜ اىطدددد٘رٛ

ٕدددـ( ٗثبىؾبشدددٞخ: ٍْؾدددخ اىصدددبىم ٥ثدددِ لبثدددوِٝ  1131اىقدددبفرٛ )د ثعدددو 

 ثوُٗ ربرٝخ -اىْبشر: فار اىنزبة ا٣ ٦ٍٜ اىطجعخ: اىضبّٞخ 

اىنب ددددددبّٜ، فار اىنزددددددـبة   -ثددددددوائا اىوددددددْبئا فددددددٜ رررٞددددددت اىشددددددـرائا (3

 . 1912اىعرثـٜ ثٞـرٗد ط 

ٝدددددر أثددددد٘ ععفدددددر و ثدددددِ عر -عدددددبٍا اىجٞدددددبُ لدددددِ رنٗٝدددددو أٛ اىقدددددر ُ  (4

 -ٕددددـ  1421،  1ىجْددددبُ ، ط  –اىطجددددرٛ ، فار اىفنددددـر ىيطجبلددددخ ٗاىْشددددر 

2001 . ً 

أثددددد٘ لجدددددو ه و ثدددددِ أؽَدددددو ا١ّودددددبرٛ  –اىغدددددبٍا ١ؽندددددبً اىقدددددر ُ  (5

ٕددددـ  1424،  1اىقرطجددددٜ ، فار اىفنددددر ىيطجبلددددخ ٗاىْشددددر ٗاىز٘هٝددددا ، ط 

- 2003  . ً 

ار ف.و ليددددددٜ اىجددددددبر ، اىددددددو - يددددددم ا٣ّسددددددبُ ثددددددِٞ اىطددددددت ٗاىقددددددر ُ  (6

 ، .1، ط 1420اىسع٘فٝخ عوح ،

فادددبئم أٗىدددٜ اىْٖدددٚ ىشدددرػ اىَْزٖدددٚ اىَعدددرٗن ثشدددرػ ٍْزٖدددٚ ا٣رافاد  (7

اىَؤىددد : ٍْوددد٘ر ثدددِ ٝدددّ٘  ثدددِ  ددد٦ػ اىدددوِٝ اثدددِ ؽسدددِ ثدددِ  فرٝددد  

ٕدددـ( اىْبشدددر: لدددبىٌ اىنزدددت اىطجعدددخ: 1051اىجٖددد٘رٚ اىؾْجيدددٚ )اىَزددد٘فٚ: 

 1993ً -ٕـ 1414ا١ٗىٚ، 
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، أثّ٘ودددر   دددَبلٞو ثدددِ ؽَدددبف  اىودددؾبػ ردددبط اىيغدددخ ٗ دددؾبػ اىعرثٞدددخ  (1

اىغددددٕ٘رٛ ، رؾقٞددددم : ف. ٍٞددددو ٝعقدددد٘ة ، ٗف ، و طرٝفددددٜ ، فار اىنزددددت 

 1676.ً  1999ٕـ /  1220 1اىعيَٞخ ، ثٞرٗد ، ىجْبُ ، ط 

 اىجصددددبرٛ لجددددوه أثدددد٘   ددددَبلٞو ثددددِ و: اىَؤىدددد  اىجصددددبرٛ  ددددؾٞؼ (9

 طدددد٘هللا فار: اىْبشددددر اىْب ددددر ّب ددددر ثددددِ هٕٞددددر و: اىَؾقددددم اىغعفددددٜ

 لجدددو فدددؤاف و ردددراٌٞ ردددراٌٞ ث خدددبفخ اىسددديطبّٞخ لدددِ ٍوددد٘رح) اىْغدددبح

 ـ1422ٕ ا١ٗىٚ،: اىطجعخ( اىجباٜ

اىغدددرر اىجٖٞدددخ فدددٜ شدددرػ اىجٖغدددخ اى٘رفٝدددخ اىَؤىددد : همرٝدددب ثدددِ و  (10

ثددددِ أؽَددددو ثددددِ همرٝددددب ا١ّوددددبرٛ، هٝددددِ اىددددوِٝ أثدددد٘ ٝؾٞددددٚ اىسددددْٞنٜ 

اىطجعدددخ: ثدددوُٗ طجعددددخ  ٕدددـ( اىْبشدددر: اىَطجعددددخ اىََْٞٞدددخ926)اىَزددد٘فٚ: 

 ٗثوُٗ ربرٝخ

لجدددو اىعهٝددده لجدددو ه ثدددِ ثدددبه، الدددواف :  ،فزدددبٗٙ ّددد٘ر ليدددٚ اىدددورة  (11

، ٍؤ سدددخ اىشدددٞخ لجدددو اىعهٝددده ثدددِ ثدددبه  1لجدددو ه ثدددِ و اىطٞدددبر ، ط

 اىصٞرٝخ  

 فدددزؼ اىقدددوٝر اىَؤىددد : مَدددبه اىدددوِٝ و ثدددِ لجدددو اى٘اؽدددو اىسٞ٘ا دددٜ (12

ٕددددددـ( اىْبشددددددر: فار اىفنددددددر 161اىَعددددددرٗن ثددددددبثِ اىَٖددددددبً )اىَزدددددد٘فٚ: 

 ثوُٗ ربرٝخ  ،  2ثٞرٗد ،ط 

فزدددد٘ٙ ؽنددددٌ ا٣عٖددددب  ثْددددبء ليددددٚ رشددددصٞق ٍددددر  اىغْددددِٞ  ،  (13

  ددددد٦ً أُٗ ٥ٝدددددِ  -ٝ٘ ددددد  اىقرخدددددبٗٛ اىفزددددد٘ٙ ّشدددددرد فدددددٜ ٍ٘ادددددا 

 2003/3/16ثزبرٝخ : 

ف. لجدددو ه  اىف قدددٔ اىَٞسإلدددر اىَؤىددد : أ. ف. لجدددو ه ثدددِ و اىطٞ دددبر، أ. (14

ثددددِ و اىَطيددددم، ف. و ثددددِ  ثددددرإٌٞ اىَ٘ ددددٚ اىْبشددددر: ٍددددوار اىدددد٘طِ 

/ 1432،  2اىََيندددددددخ اىعرثٞدددددددخ اىسدددددددع٘فٝخ،  ط -ىيْشدددددددر، اىرٝدددددددب  

( ، ٗف.ٍؾَددددددد٘ف اىسدددددددرطبٗٛ/ رْظدددددددٌٞ اىْسدددددددو 69 -61/ 12ً ) 2011

 .فٜ ا٣ ٦ً 
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مشدددبن اىقْدددبي لدددِ ٍدددزِ ا٣اْدددبي اىَؤىددد : ٍْوددد٘ر ثدددِ ٝدددّ٘  ثدددِ  (15

 دددد٦ػ اىددددوِٝ اثددددِ ؽسددددِ ثددددِ  فرٝدددد  اىجٖدددد٘رٚ اىؾْجيددددٚ )اىَزدددد٘فٚ: 

اىْبشددددر: فار اىنزددددت   -ٕددددـ( رؾقٞددددم : ٕدددد٦ه ٍوددددٞيؾٜ ٍوددددطف1051ٚ

 .-1402/  1اىعيَٞخ ، ط 

ا٣ٍددددبً اىع٦ٍددددخ عَدددبه اىددددوِٝ أثدددد٘ اىفضددددو و ثددددِ  -ىسدددبُ اىعددددرة  (16

 -ٕددددـ  2003،  1ىجْددددبُ ، ط  -فار اىنزددددت اىعيَٞددددخ ٍنددددرً اثددددِ ٍْظددددـ٘ر 

1992  ً. 

اىَنزدددددت  -اىَجدددددوي،  ثدددددرإٌٞ ثدددددِ و ثدددددِ لجدددددو ه ثدددددِ ٍفيدددددؼ    (17

 .،  1397ط  -ا٣ ٦ٍٜ ثٞرٗد 

ٍصزددبر اىوددؾبػ هٝددِ اىددوِٝ أثدد٘ لجددو ه و ثددِ أثددٜ ثنددر ثددِ لجددو  (11

ٕدددددـ( ىَؾقدددددم: ٝ٘ ددددد  اىشدددددٞخ و 666اىقدددددبفر اىؾْفدددددٜ اىدددددراهٛ )د 

 دددددٞوا ،  -اىدددددوار اىَْ٘ عٞدددددخ ىيْشدددددر  ثٞدددددرٗد  -خ اىعودددددرٝخ ،اىَنزجددددد

 ً  1999ٕـ / 1420اىطجعخ: اىصبٍسخ، 

ٍصزودددر اىفقدددٔ ا٣ ددد٦ٍٜ فدددٜ خددد٘ء اىقدددر ُ ٗاىسدددْخ اىَؤىددد : و  (19

ثددددِ  ثددددرإٌٞ ثددددِ لجددددو ه اىزدددد٘ٝغرٛ اىْبشددددر: فار أ ددددواء اىَغزَددددا، 

 -ٕدددددـ  1431اىََيندددددخ اىعرثٞدددددخ اىسدددددع٘فٝخ اىطجعدددددخ: اىؾبفٝدددددخ لشدددددرح، 

2010 

 ه ر ددد٘ه  ىدددٚ اىعدددوه لدددِ اىعدددوه ثْقدددو اىَصزودددر اىودددؾٞؼ اىَسدددْو (20

 اىقشددٞرٛ اىؾسددِ أثدد٘ اىؾغددبط ثددِ ٍسدديٌ: اىَؤىدد  ٗ دديٌ ليٞددٔ ه  دديٚ

 اىجدددددباٜ لجدددددو فدددددؤاف و: اىَؾقدددددم( ٕدددددـ261: اىَزددددد٘فٚ) اىْٞسدددددبث٘رٛ

 ثٞرٗد – اىعرثٜ اىزراس  ؽٞبء فار: اىْبشر

ٍطبىدددت أٗىدددٜ اىْٖدددٚ فدددٜ شدددرػ فبٝدددخ اىَْزٖدددٚ اىَؤىددد : ٍودددطفٚ  (21

ثدددِ  دددعو ثدددِ لجدددوٓ اىسدددٞ٘طٜ شدددٖرح، اىرؽٞجدددبّٚ ٍ٘ىدددوا صدددٌ اىوٍشدددقٜ 

ٕددددـ( اىْبشددددر: اىَنزددددت ا٣ دددد٦ٍٜ اىطجعددددخ: 1243اىؾْجيددددٜ )اىَزدددد٘فٚ: 

 1994ً -ٕـ 1415اىضبّٞخ، 
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اىَْٖددددبط شددددرػ  ددددؾٞؼ ٍسدددديٌ ثددددِ اىؾغددددبط اىَؤىدددد : أثدددد٘ همرٝددددب  (22

ٕدددـ( اىْبشدددر: 676ثدددِ شدددرن اىْددد٘ٗٛ )اىَزددد٘فٚ: ٍؾٞدددٜ اىدددوِٝ ٝؾٞدددٚ 

 1392ثٞرٗد اىطجعخ: اىضبّٞخ،  -فار  ؽٞبء اىزراس اىعرثٜ 

اىَ٘ ددد٘لخ اىفقٖٞدددخ  لدددواف: ٍغَ٘لدددخ ٍدددِ اىجدددبؽضِٞ ث شدددران اىشدددٞخ  (23

ل يدددد٘ٛ ثددددِ لجددددو اىقددددبفر اىسددددقبن اىْبشددددر: ٍ٘اددددا اىددددورر اىسددددْٞخ ليددددٚ 

 بً اىؾَو، مزبة اىْنبػ اىَجؾش اىضبّٜ اؽن dorar.netا٣ّزرّذ 

َّددد٘ ا٣ّسدددبُ ٍدددِ ٍرؽيدددخ اىغْدددِٞ  ىدددٚ ٍرؽيدددخ اىَسدددِْٞ اىَؤىددد :  (24

فددددؤاف أثدددد٘ ؽطددددت اىْبشددددر: ٍنزجددددخ ا١ّغيدددد٘ اىَوددددرٝخ  - ٍددددبه  ددددبفهللا 

 . اىطجعخ: اىراثعخ 


